EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK KÖZTERHEI
2022
Juttatás típusa

Értékhatár/egyéb megjegyzés

hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás
cégtelefon magáncélú használata

a munkáltatói tag pénztártag alkalmazottai és a tagsági kör részére
• kivéve a kiegészítő önsegélyező szolgáltatás
a szakképzési munkaszerződés alapján duális képzőhelyen folytatott
szakirányú oktatásban részt vevő magánszemély, kötelező szakmai
gyakorlaton
lévő
hallgató,
duális
képzésben
hallgatói
munkaszerződés alapján részt vevő hallgató részére

a célzott szolgáltatásra fizetett összeg1

jogszabály alapján ingyenesen/ kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás
adómentes juttatásnak nem minősülő reprezentáció és üzleti ajándék
reprezentáció és üzleti ajándék az előzőtől eltérően (a kifizető egyesület, köztestület,
egyházi jogi személy alapítvány, közalapítvány)
csekély értékű ajándék
ingyenes/kedvezményes termék, szolgáltatás, rendezvény, esemény egyidejűleg több
magánszemélynek
(ideértve a rendezvény, esemény résztvevőinek adott ajándéktárgyakat is)

2

résztvevőinek

SZÉP Kártya juttatások értékhatárt meghaladó része

-

a minimálbér 25%-át meg nem haladó értékű ajándékok

amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá

Szja

Szocho

15%

13%

-

1,18
szorzó

adott

A kifizető rosszhiszemű/jogszerűtlen eljárása esetén a kiszabható
mulasztási bírság az adóalap 50%-a.

100,-Ft juttatásra vetítve

4

esemény

adómentesnek, üzleti ajándéknak nem minősülő, üzletpolitikai (reklám) célú juttatás 3

2022. január 1-től a minimálbér havi összege: 200 000,-Ft
3

• értékhatár: a rendezvény,
ajándéktárgyak 50 000,-Ft /fő2

törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály
rendelkezése következtében

az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12/A. §

Közteher típusa, mértéke

• értékhatár: 50 000,-Ft2
• adómentes a beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10%-át,
vagy az adóévre elszámolt összes bevétele 10%-át nem haladja meg
• 1 alkalom/év
• nyilvántartás vezetése mellett

magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás

értékhatárt meg nem haladó SZÉP Kártya juttatások
évi együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget (450.000,- Ft) meghaladó része
Jogforrás: 1995. évi CXVII. tv. (Szja tv.) 69-70. §, 2018. évi LII. tv. (Szocho tv.) 1. §, 2. §

1

Adóalap

Összesen: 28%4

